
Ocent Rady Nadzorczej

z badania sprawozdania ZaIządu z dzialalności spóIki

oraz sprawozdania frnrnsowego Frbryki obrłbiarek RAFAMET sA ze 2012 r.

Nińejsza ocena stanowi w1pełnienie obowiązków Rady Nadzorczej rłynikających z Kodeksu
Spółek Handlowych Ań. 382 $ 3.

Podstawę oceny stanowią:

- Sprawozda'nie Zuządu z działa|lości Spółki Fabryka obrabialek RAIAMET S'A' w
2012 r.,

- wprowadzenie do sprawozdania finansowęeo za2o12 r.
- Bilans na dzień 3 l .12.2012 t.,

- Rachunek zysków i strat za okres od 0l.01'20If r. do 3|.I2.2o|2 r.'
- Zestawienia anian w kapitale własn}m za 20l2 I.,
- Rachunek pŹepływów pieniężnych za ohes od 01.o 1.2o 12 r. d,o 3|.|2.2012 r,,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia'

- opinia i rapoń bięgłego rewidenta z przebiegu i refultatów badania sprawozdania
finansowego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,

- Inne dokumenty przedłoźone Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego,
- Informacje uzyskane od Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania
finarrsowego spółki za rok 2012 uchwałą Nr 38NIIv2oI2 z posiedzenia w dniu 25 k.Vvietnia

2012 r. Badanie obowiązkowych sprawozdań finansowych spółki powieżone zostało firrrrie

BDo Sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie, nr ewidencji KIBR 3355.

l. Rada Nadforcza stwiedza' że w 2012 r. Spółka osięnęła ze swojej działalności zysk
netto w kwocie 4.511 tys. zł.

2. Poziom osiągniętęgo zysku netto jest niŹszy od wyniku roku poprzedniego o 24,25%'
Rezultat .\ł}pracowany przez spółkę chalakteryzuje się wielkością znacznie rtiższą od'
założonej w Planie tęchniczno.ękonomicznym na rok 2012 (kwota 6.130 tys. zł, czvli o 
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oko|o 26,4yo), Prognozy wyników za 20|2 r. nie zostały opublikowane, podczas

posiedzeń Rady Nadzorczej, Zarząd ne zrnieniał swoich przewid1.wń odnośńe

możliwych do osiągnięcia wyników w stosunku do przyjętego planu, jednak na podstawie

wewnętźnych analiz informował organ nadzorczy o niekoŹystnym wpł1,rłie kursów

\łalut. Ryzyko kursowe nie było zabezpieczane, takŹe wycenę kontrak1ów

długoteminowych zawiera rozliczenie kursów krzyżowych pal walut w jakich były bądź

będą rozliczane umo\\'y zawarte z kontmhentani. Nadmienić należy' że agregat netto

znacznie odbiega od zŹJożonego budżefu' został uzyskany przy podobnych pŹychodach

co rok wcześniej. S1.tuacja kursowa nakładająca się bęzpośrednio na poziom wolumenów

sprzedaży miwelowała je o około 2.500 tys. zł' Tym samym można ocęnic, że

marżowość, mimo badfo niekorzystnych uwarunkowń makroekonomicznych i

biznesowych w sektorze wyrobów wysoko-przetworzonych s€gmęntów B2B, została

utźymana na lelatywnie dobrym poziomie, jednak odbiegającym jeszcze od

wyznaczonych celów. Zdanięm Rady świadczy to o sprawności zarządzania Spółką i

umiejętności dostosowaniu posiadanych przez nią zasobów do s}'tuacji rynkowej

segltlentu' w którym spółka operuje omz sytuacji makroekonomicznęj.

lstotnymi elementami działań gospodarczych Spółki w 20l2 roku byly:

. rozwój rynków spżedaży w s)tuacji ogTaniczenia rynku B2B spowodowanego

ogólnoś{,iatową s}tuacją kryzysorvą

. racjonalizacja zAtządzaĄia finansami Spółki w kontekście konserwatt'\łnej polityki

instytucji finansujących podmioty gospodarcze oraz występującym silnym

umocnieniem złotego wobec koszyka walut, w których spółka loŹicza swoję

kontrakty,

. prowadzenie działań nakierowanych na sanację spółki zależnej i doplowadzenie do

uzyskarria przez nią trwałej zdolności do fimkcjonowarria na ry'l*u, w $łn

finansowanie Zespołu odlewni RAFAMET Sp. z o.o. oraz wybór Zaządu,

. stałe utwieldzanię silnej pozycji rynkowej producęnta oblabialek w kmju i na świecie

orv rozszerzatie oferty produktowej, co znajduje odzwierciedlenie w zawartych

kontaktach,

. kont}'nuacja budowy największej w historii Spółki maszyny dla tureckiego

kontrahęnta - f1my AKDAS. PŻedmiotem umowy jest dostawa przez Spółkę

tokarko-fiezarki karuzelowej qpu KCI 500/800 N oraz tokarko-fiezarki karuzelowej

t}pu KDc 800n300 N, uraz z prz'na|eżnymi do maszyn akcesoriami i
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w}.pos{żeniem. Łącma wafiość plzedmiofu umowy wynosi 5.300.000'00 EUR' tj'

21 .128 '980'00 zł.

Rada Nadzorcza stwierdfa, że sprawozdanie finansowe za 2012 r. spolządzone zostało

przez Zatząd spółki w ustalon}m przepisami terminie i zgodnie z obowią.zując1m

plawem' w tym z,rrłaszcza z Międz}narodowymi standardami sprawozdawczości

Finansowej na podstawie decyzji wZA nr 16lUo5 z dnla I7 częrwca2005 r'

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało wę wszystkich istotnych aspektach zgodnie

z zasadarni rachunkowości, wynikającymi z MięĄmarodowych Standardów

Rachunl<owości (MsR), Międz}marodowych Standardów sprarvozdarvcfości Finansowej

(MSSF), a takŹe na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg lachuŃowych.

Poprawność sporządzęnia sprawozdari, ich zgodności z księgami rachunkowymi,

dol.umęntami i stanem faktycznym nie budzlzastzeŻei, co znalazło swoje potwierdzenie

w pozy1.wnej opinii i mporcie bięgłego re\ł/identa.

KluczowJm biegĘm rewidentem pŹ€prowadzającym badanie była Pani GraĄna

MaślaŃa wpisana na listę biegłych lewidentów pod nlrmelem 9375. Biegli rewidenci

dokonali badania sprawozdania f1iral]sowego Spółki oraz badania spfawozdanta zafląd.o z

działalności Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie Ustawy o

mchunkowości, olaz normami \łfkon}vania zawodu biegłego rervidenta wydanymi przez

Klajową Radę BiegĘch Rewidentów. Komitet Aud}tu Rady Nadzorczej Fabryki

obrabiarek RAFAMET s'A' spotkał się z biegĘm rewidentem badającym sprawozdania

finansowe Spółki za 2012 r. podczas posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2013 r. cęlem

omówienia danych i informacji zawartych zarówno w dokumentach Spółkijak i w opinii i

raporcie biegłego rewidenta'

Bilans sporządzony na dzień 3I.12.2012 r' po stońe aktywów i pas).wów wykazuję sumę

w wysokości 150.603 tys' zł, tj. wielkość większąod ubiegłorocmej o około 40ń.

Na kwotę tę po stonie alty'wów składają się:

- Akty\'r'a twałe

- Allywa obrctowe

66.943 tys. zł

83'660 tys. zł
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9. Wynik z działalności gospodarczej zamyka się zyskiem netto w wysokości 4.51 l tys. fł, z

tego:

. Na sprzedaży

- Na działalności operacyjnej

- Zysk przed opoda&owaniem

10. Ioformacja dodatkowa:

Dane podane w informacji dodatkowej

uzupełniają informację dla potrzeb

pieniężnych'

Po stonie pas}'\łów źTódłami finansowania są:

. Kapitał własny

. zobowiązania i rezerwy na zobowią7anta

90.386 tys. zł

60.21,7 tys. zł

18.ó04 tys. ż

5.31l tys. zł

5.287 rys. zl

stanowią część opisową bilansu, są wiarygodne i

sporządzenia rachunku z przepły.wu środków

o saldo przepł1rłów jest zgodny ze

7.868 tys. zł

- 5.370 tys. zł

2'498 Ęs. zł

+

+

+

l 1. Rachunek przepł},vów pieniężlych:

Stan początkowy środków pieniężnych zwiększony

stanem środków pie[iężnych wykazanych w bilansie:

. stan począ&owy

- Saldo przepływów pieniężnych

- stan końcowy

12. zestawięnię zmian w kapitalę własnym (wg MssF):

stan począ&owy kapitałów własnych po korektach jest zgodny ze stanem kapitału

własnego wykazanym w bilansie:
- stan początkowy
- Stan na konięc okesu

87.939 tys. zł

90.386 tys. zł

13. zarząd spółki Fabryka obrabiarek RAFAMET S'A. w osobach Panów: Longina E'

wonsa, Macieja Michalika i Ryszarda SĘeckiego, sporządził i przedstawił Radzie

Nadzorczęj Sprawozdanie z działalności jednostki za okes od 0l.0l.20l2 r. do

3|,12,2oL2 r. W dokumencie zawarto opis zdarzeń gospodarczych i działali Zarządu w

celu poprawy fi.rnkcjonowania Spółki. w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie to

zostało sporz4dzone prawi dłowo, a działmia Zatządu nie budzą zastrzeżeń.



w roku oblotowym 2012 ZaŹąd Spółki prawidłowo gospodarował posiadanymi środkami

finansowymi pofyskanymi z działalności opelacyjnej Spółki. Przychody |rnansowe

zostĄ osiągnięte m'in. poprzez odpowiednią alokację środków finansowych'

Spółka podpisała w dniu 16 lutego 201l .. arreks do umowy z bantiem Powsfechna Kasa

oszczędności Bank Polski Spótka Akcyjna (02-515 Warszawa, ul. Puławska 15)'

Regionalny oddział Korporacyjny w Katońcach, centum Kolpolacyjne w Rybnil.u'

dotyczący umowy finarrsowania w formie limitu kedytowego wielocelowego

wynoszącęgo l5'000'000'00 zł (piętnaście milionów złotych)' Data spłaty została

okeślona na dzień 16 lutego 2014 I'

Spółka w dniu 20 maja 2011 r' podpisała z bankiem HSBC Baik Polska S.A' (00-693

warszawa, ul. Marszałkowska 89) aneks nr 3 do umowy o linię gwarancji z dnia

1'4.10.2009 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie linii gwarancyjnej do wysokości

okęśIonego limifu' który na podstawie aneksu nr 3 do umowy został podwyżsfony z

2'000.000,00 Et]R do 3.000.000,00 EUR (ll.762.100.00 zł)' Środki te spółka może
.tvykolfystywać na uzyskanie gwarancji: pŹetalgo\łych, zwrotu zaliczki' dobrego

wykonaria umowy, rękojmi oraz gwarancji mieszanych' Dostępność limitu została

okreś]ona na dzień 29.05.20l5 r.

Stwierdzono, iż kwestie przychodów i kosaów finansowych oraz należności

publiczrroprawnych fostały w pełni przedstawione i omówione w pŹedstawionym

sprawozdaniu.

Rada Nadzorcza poz''t)ałnie oceńła przedstawione jej sprawozdanie Zarząd! z

działalności spótki w 2012 r. oraz sprawozdanie finansowę za 2012 r. Biegły rewident

wydał opinię poz1'tywną a Rada Nadzorcza nie ma zastzeżeń co do prawidłowości opinii

i rapońtl.

Rada Nadzolcza zapoznała Śię f qrnioskanl Zarz4du o przeznaczelie:

r zysku z lat ubiegłych w rłysokości 1.488 tys. zł.

. zysku netto w wysokości 4.511 tys. zł,

na kapitał zapasowy.

14' Rada Nadzorcfa stwieldziła, iż przedstawione sprawozdania korespondują z informacjami

przedstawionymi przez Zatząd, sŃces}.wnie w trakcie roku obrotowego' w toku



rozpatrywania przedstawionych dokumentów Zarząd Spółki udzielał odpowiedzi i

wyjaśnień na pytania zada\łane przez członków Rady odnośnie poszczegóLnych pozycji

ujętych w splawozdaniach.

15' Rada Nadzorcza zapoznała się z iapońem Komitetu Audytu dotyczącym podsumowania

roku obrotowego 2012.

l6. Rada Nadzorcza po przeprowadzeńu badania sprawozdania ZaŹądu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2012 r.

poz),t).\ nie ocenia i rekomenduje do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu

Zglomadzeniu przedstawionę pŹez Spółkę w dokumenty.

Przewodniczący - Michał Kaczmarzyk

Sekretarz - Marcin Siarkowski

członek _ Joanna Bryx-ogodnik

Członek . Michał Rogatko

Członek _ Janusz A. Strzępka

Członek _ Michał Tatalek

./Ar- ?""o/'-l
i r"t" /

/f,


